
31/12/2009   Pozdeňští „BETTERS“ versus „LADS“  4 : 4  ( 1 : 1 ) 
 
Sestavy: 

Ondra Štika – Milan Šubrt, Milan Zetka, Růža Jelínková – Roman Tyluš, Radek  
                        Spal, Pavel Žák, Honza Prokeš – Martin Matušů st., Petr Sachl 

  

Zděnky Jelínek – Martin Štěpánek , Petr Štěpánek , Michal Cífka – Martin Matušů  
                             ml., Tomáš Hotový, Pavel Koded, Míra Cífka – Kuba Kvasnica 
  
Branky:  

22. Martin Matušů starší, 36. Radek Spal, 38. Honza Prokeš, 48. Roman Tyluš /  
14. a 34. Kuba Kvasnica, 49. Petr Štěpánek a 54. Martin Matušů mladší.  
 
 
Pozvání na Silvestrovské zápolení "mazáků" a "mladíků" přijalo 16 hráčů, Milan 
Zetka, Růža a Zdeněk Jelínkovi. Po počátečním zvykání si na terén, pokrytý slabou 
vrstvou mokrého sněhu, byly místy k vidění i velmi pěkné fotbalové okamžiky. 
Rychleji se adaptovali mladší, kteří z počátečního tlaku a lepšího pohybu vytěžili 
několik pěkných příležitostí a také vedení 0:1, když osamocený Kuba Kvasnica ve 
14.minutě prostrčil balon mezi nohama Ondry Štiky. O tři minuty později se však 
Ondra Štika blýskl pěkným vyražením střely Pavla Kodeda. Zkušení matadoři 
„museli“ nejdříve vyzkoušet obě tyčky (Petr Sachl, Roman Tyluš) a vyrovnat se 
podařilo až Martinu Matušů st. ve 22.minutě, který volejem přehodil vyběhnuvšího 
Zděnkyho, jenž byl příliš krátký – 1:1. Hned po rozehrání překvapil zkušenou 
obranu Petr Štěpánek, ale Ondra Štika jeho pokus vyrazil nohou. Chvíli před 
poločasovým hvizdem soudce z lidu (Pepa Plechatý) mohl skórovat Petr Sachl, ale 
těsně minul. 
  
Ve druhé půli mladíci rychle strhli vedení na svoji stranu, když Kuba Kvasnica 
dorazil střelu Pavla Kodeda – 1:2, ale potom během čtvrthodiny zkušenější borci 
zvrátili skóre na 4:2. Začal to „nepovedeným centrem“, který přeletěl Zděnka 
Jelínka, Radek Spal – 2:2 a o 2 minuty později zakončil přesně k tyči Honza 
Prokeš – 3:2. Pak nejdříve Roman Tyluš po samostatné akci nastřelil další tyčku, 
ale na centr Radka Spala stejný hráč vyskočil nejvýše a upravil na 4:2. Mladíci to 
však nevzdali a hned po rozehrání prolétl hřiště Petr Štěpánek a prostřelil Ondru 
Štiku – 4:3. Šest minut před koncem „řádné“ hrací doby se odrazil balon 
k Martinovi Matušů mladšímu, který vymetl pavučinku – 4:4. Pak si ještě oba 
týmy vypracovaly několik slibných šancí, ale využít je nedokázali a tak se skóre i 
přes pětiminutové nastavení nezměnilo.  
  
V penaltovém rozstřelu na závěr rozhodly zkušenosti ve prospěch "mazáků, 
kteří vyhráli 7:5 (8:5), když své pokusy proměnili Milan Zetka, Radek Spal, Petr 
Sachl s velkým štěstím, Milan Šubrt, Pavel Žák lehce „nesportovně?“, Růža 
Jelínková, Roman Tyluš i Honza Prokeš na straně jedné a Tomáš Hotový, Pavel 
Koded, Petr Štěpánek, Kuba Kvasnica a Martin Matušů ml. na straně druhé. Střely 
Martina Matušů st., Michala Cífky, Martina Štěpánka zlikvidovali gólmani, jen Míra 
Cífka netrefil branku - mířil příliš vysoko .  
  
Všem zúčastněným (diváky nevyjímaje) děkujeme a přejeme jim hodně nejenom 
sportovních úspěchů  

                                                              v roce  2010  ! 
 


